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Stichting Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten 
Secretariaat: Ger de Haan 

Email: dorpsraadcgk@ziggo.nl 
Tel. 0224 – 581765/06 - 15193926  

Van Brederodestraat 4 
 1759 VJ Callantsoog  

www.dorpsraadcallantsoog.nl 
	  

Onderwerp: Notulen van de Dorpsraadvergadering Stichting Dorpsraad Callantsoog en 
Groote Keeten 

 
Datum: Donderdag 20 maart 2014 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Arend Grit,   

Ger de Haan, Adam Landman, Jaap Lashley, Marcel Meijer, Anneke Mooy,  
Henriëtte Rietman, Yvonne van Rooij. 

 
Afwezig: Aart Jansen, Marlou Visser, Robbert van der Zee 
 
 
1. Welkom en mededelingen 

Mevr. Mooy, voorzitter van de DR, opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom. 
Vanuit de gemeente Schagen is Wethouder J. Bouwes aanwezig. 

• Dhr. Meijer verzoekt het onderwerp ‘uitbreidingsplannen Albert Heijn’ toch als vast 
agendapunt op te voeren. Dhr. De Haan zal hiervoor zorgdragen.  

• Dhr. Lashley meldt dat Dorpsraadlid Dhr. Gerber vanmiddag is overleden. Namens 
de DR zal een bloemstuk worden bezorgd. 

• Dhr. Landman vertrekt vanavond een uur eerder. 
• Mevr. Bracht heeft een uitnodiging ontvangen voor de publieksopening van het 

informatiecentrum ‘Zand tegen Zee’ van Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier in Petten. Op zondag 13 april (10-16 uur) kan het publiek een 
wandelroute lopen met onderweg een ‘leuke beleving’  in de vorm van 
muziek, rondleiding(en), kinderactiviteiten, kop koffie etc. Aan de DR is gevraagd 
een passende ‘beleving’ te organiseren. De DR zal hier echter niet op ingaan. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. Piet Drieenhuizen: 
• Wegens werkzaamheden zal de Stolperbrug een periode uit de roulatie gaan. Is er 

gedacht aan de schoolkinderen uit Callantsoog?. Hoe moeten zij dan naar Schagen en 
welke extra kosten/extra tijd is hiermee gemoeid? In het verleden heeft men een 
veerpont laten varen en ook is er een route via ’t Zand. Wethouder J. Bouwes neemt dit 
punt mee. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk in het najaar van 2014 plaatsvinden. 

• Nogmaals aandacht voor de hondenpoep op straat en stoep. Zorg voor je hond, gebruik 
de rode hondenpoepzakjes en ruim op. Ook graag opnieuw aandacht voor dit probleem 
in De Omroeper. 

• De stoep nabij Callantsoger Staete is al klaar. Het is een smal stukje stoep en het 
driehoeksbord om de lantaarnpaal verplicht wandelaars om over de weg te lopen wat 
gevaarlijke situaties op kan leveren. De DR zal een brief aan de gemeente sturen met 
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het dringende verzoek de driehoeksborden niet te plaatsen op plekken waar 
onvoldoende ruimte is. Wethouder J. Bouwes geeft aan dat driehoeksborden in de 
‘oude’ gemeente Schagen verboden waren. Hij neemt dit punt mee. 

Dhr. Cees Hoep 
• Nogmaals aandacht voor het kruispunt Abbestederweg/Duinroosweg. Het betreft een 

gevaarlijke verkeerssituatie. Wethouder J. Bouwes geeft aan dat er een verkeersgroep 
is binnen de gemeente die dit soort situaties nader bekijkt en indien nodig actie neemt. 
Namens de DR zal een brief worden gestuurd aan de gemeente met het verzoek de 
verkeerssituatie door deze verkeersgroep te laten bekijken. Ook aandacht voor deze 
verkeerssituatie in De Omroeper. 

Dhr. Cor Butter 
• Heeft in de krant gelezen dat alle inwoners van de gemeente Schagen 2 extra 

afvalcontainers (kliko’s) zullen krijgen. Naast de groene en grijze container volgt een 
blauwe voor papier en een roze voor plastic. Wethouder J. Bouwes heeft al vele 
tegenreacties gekregen en ondersteunt het plan zelf ook niet daar het voor de 
verenigingen (papier) inkomstenderving is. Namens de seniorenpartij is al een brief 
gestuurd met de mededeling dat dit een onzinnig idee is. De DR sluit zich hierbij aan 
met de toevoeging de nadruk te leggen op de ongewenste onhygiënische 
omstandigheden die dit met zich mee kan brengen. 

Dhr. Kees Schagen 
• Vraagt aandacht voor het wildplakken van affiches op o.a. elektriciteitskastjes. De DR 

neemt dit punt mee. 
Wethouder J. Bouwes 
• geen aanvullende mededelingen. 

4. Vaststellen notulen van 20 februari 2014 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR. 

 
5. ingekomen en uitgaande post 

Ingekomen: 
• N.a.v. ons verzoek om snelheidscontroles op de Abbestederweg heeft de gemeente 

laten weten dat zij niet belast zijn met handhaving van snelheidsovertredingen. Zij 
verwijzen door naar de politie. Dhr. De Haan heeft op de site van de politie een 
contactformulier ingevuld richting de wijkagent. Ondertussen is wel een controle 
uitgevoerd t.h.v. het hotel. Hier wordt wel vaker gecontroleerd. 

• Op het bospad wordt door scooters veel te hard gereden. Dit gedeelte is eigendom van 
Staatsbosbeheer. De gemeente kan echter niet handhaven op het terrein van 
Staatsbosbeheer. Vanaf de Westerweg staat er een verbodsbord maar vanaf de andere 
kant niet. Ook zijn de loslopende honden een probleem. 

• Er is een bedankje ontvangen voor deelname van Dhr. Grit en Dhr. Tepas aan de 
‘landelijke zwerfaval opruimdag’ op zaterdag 29 maart. 

• Van de Dorpsraad Burgerbrug is het jaarverslag 2013 ontvangen. 
Uitgaande: 
• Brief aan de gemeente met het verzoek een zebrapad te realiseren op de Duinroosweg 

t.h.v. de vijver. Mede uit naam van Dhr. G. van Ee, voorzitter ANBO. De gemeente heeft 
laten weten de brief doorgestuurd te hebben aan Dhr. Brakenhoff. 

• Een ontvangstbevestiging is ontvangen betreffende het verzoek het versmalde gedeelte 
Stuijvezandweg /Jewelweg terug te brengen in de oude staat. 
Wethouder J. Bouwes geeft aan dat de versmalling destijds in overleg met 
aanwonenden en de DR is ontworpen. Hij stelt voor af te wachten hoe e.e.a. gaat 
verlopen. In een later stadium kunnen dan ook andere verkeerszaken, restpunten van 
het plein etc. worden meegenomen. Het verzoek is daarom om deze zaken te bundelen. 
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• Brief aan PostNL met het verzoek tot herplaatsing van de verwijderde brievenbus ter 
hoogte van Van Brederodestraat/M. Mooystraat, t.o. de speeltuin. PostNL heeft laten 
weten dat middels stickers op de brievenbus de verwijdering is aangekondigd en er 
daarnaast ook overleg is gevoerd met de gemeente. Volgens de Postwet is dit 
geoorloofd. In een stad of dorp met meer dan 5000 inwoners moeten brievenbussen 
binnen een straal van 500 meter staan. Hieraan wordt voldaan,. 

• Brief aan de gemeente Schagen met het verzoek de hondenpoepzakjes-automaat nabij 
parkeerplaats Noord te verplaatsen naar de strandopgang Abbestederweg en niet aan 
de kant van de parkeerplaats te laten staan. Dhr. Blom van de gemeente heeft laten 
weten dat dit een bewuste keuze is geweest. Volgens Dhr. Blom zullen honden, na een 
lange autorit, z.s.m. hun behoefte willen doen en dan staat de automaat op een prima 
plek. Men kijkt het een jaar aan. 

• Twee brieven van de ING, bestemd voor de voorzitter en secretaris, zijn bij Dhr. Lashley 
binnengekomen. Het betreft de naamswijziging.  

 
6. mededelingen vanuit de werkgroepen 

Huidige indeling werkgroepen: 
 

Naam werkgroep Leden 
Kust en Veiligheid  Betty Bracht en Aart Jansen 
Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Jeugdbeleid Marcel Meijer en Yvonne van Rooij 
Verkeer en Vervoer Ger de Haan, Betty Bracht en Aart Jansen 
PR/Communicatie Jaap Lashley en Marlou Visser 
Sociaal Domein Marcel Meijer, Yvonne van Rooij en Robbert van der Zee 
Ondernemend Callantsoog  Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Financiën Betty Bracht 
 

Kust en Veiligheid 
Uitnodiging ontvangen voor de publieksopening van het informatiecentrum ‘Zand tegen Zee’. 
Zie agendapunt 1. 
 
Ouderenbeleid 
-‐ Opnieuw aandacht gevraagd voor verschillende verbeterpunten m.b.t. verkeersveiligheid, 

hoogte van stoepbanden etc. Vooral voor hen die gebruik maken van een rollator is het 
lastig manoeuvreren. Dit punt zal toegevoegd worden aan de lijst met andere 
verbeterpunten m.b.t. verkeersveiligheid.  

-‐ Op de parkeerplaatsen bij Op Goeree ligt nog steeds troep/rommel. Dhr. De Haan zal 
opnieuw actie nemen richting de uitvoerder.  

 
Jeugdbeleid 
-‐ Mw. Van Rooij en Dhr. Meijer zijn vorige week op de jeugdavond bij de Hyksos geweest. Er 

waren 35 kinderen en 4 begeleiders. Er werden oudhollandse spelletjes gespeeld.  
-‐ Op maandag 24 maart a.s. zijn alle ouders uitgenodigd voor een ‘open avond’ bij de 

Hyksos. Mw. Van Rooij zal daar ook aanwezig zijn.  
-‐ Wegens het plaatsen van een scheidingswand moet de oudere jeugd zich melden om naar 

binnen te kunnen bij de Hyksos. Hierdoor komen zij minder of helemaal niet en is er minder 
overlast.  

-‐ Mw. Van Rooij en Dhr. Meijer zijn positief over hoe het nu gaat bij de Hyksos. 
 
Verkeer en Vervoer 
Geen bijzonderheden te melden. 
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PR/Communicatie 
Het concept protocol emailverkeer en het persbericht over de thema-avond van 10 april zullen 
na de vergadering besproken worden.  
 
Sociaal Domein 
De gemeente heeft eerder aangegeven in april/mei met meer informatie te komen. 
 
Ondernemend Callantsoog 
Dhr. Deekens laat weten dat alle inwoners van Callantsoog worden uitgenodigd voor de 
feestelijke opening van het Dorpsplein zaterdag 10 mei. De officiële opening van de gemeente 
is gepland op donderdag 17 april. De gemeente is nog bezig met een invulling.  
Voorgesteld wordt om als gemeente en ondernemers toch te proberen samen op te trekken, 
rekening houdend met de invulling op de feestdagen en de opening van het badseizoen 
(zaterdag 26 april). Wethouder J. Bouwes zal dit signaal aan de gemeente melden.                
Dhr. Deekens zal het bespreken met de ondernemers. Met de gemeente is te praten over een 
financiële tegemoetkoming voor aankleding van de festiviteiten. 
 
9. Rondvraag 

-‐ Mevr. Van Rooij vraagt waarom Groote Keeten nog in de tenaamstelling staat 
vermeld van de DR nu Groote Keeten een eigen Dorpsvereniging heeft. Dit blijft zo 
aangezien de naam statutair is vastgelegd. 

-‐ Dhr. Grit meldt dat de vergaderdata 2014 ontbreken op de website. Dhr. De Haan 
zal aan Dhr. Van der Zee vragen deze te publiceren. 

-‐ Dhr. Grit heeft een brief ontvangen van een overlijdensverzekeringsmaatschappij. 
Deze hebben de premie verhoogd omdat de begrafeniskosten in Callantsoog hoog 
zouden zijn. Hierover zijn geen feiten bekend en dit is tevens een privé kwestie. 
Evengoed zal Mevr. Ten Boekel in de gaten houden of ook anderen (m.n. ouderen) 
deze brief hebben ontvangen. Het zou onrust kunnen veroorzaken. 

-‐ Het is Dhr. Landman opgevallen dat de kerk afgelopen winter niet verlicht is 
geweest. Hij zal zelf actie nemen. 

-‐ De vraag werd gesteld of het wegdek/dorpsplein bestand is tegen de zware 
vrachtwagens (kermis etc.). De fundering is hierop berekend en de boodschap is dat 
het wegdek/plein niet zal worden stuk gereden maar de tijd zal het leren.  

-‐ Dhr. Meijer hoort vele positieve geluiden over het Dorpsplein nu de vorm erin begint 
te komen. Zelf is hij ook positief over het resultaat tot nu en merkt hij dat er hard 
gewerkt wordt. Uiteraard blijven er kwesties van smaak zoals de oranje 
lantaarnpalen.  

-‐ De bevestiging van het informatiebord bij strandopgang Abbestederweg laat te 
wensen over. 

-‐ Er ontbreekt nog een bord ‘einde fietspad’ nabij de Kruising Op ’t Landweg / 
Dorpsweg. 

-‐ Ook is verzocht de beplanting in orde maken. 
-‐ Dhr. Cees Hoep vraagt aandacht voor de bouwvallen in het dorp. De panden zijn 

particulier bezit en alleen bij echt gevaar kan de gemeente ingrijpen. Bij harde wind 
vliegen de dakpannen van de Dixibar af. Ook heeft de DR op eerdere meldingen van 
m.n. de Dixibar geen reactie van de gemeente ontvangen. Wethouder J. Bouwes 
heeft dit punt genoteerd. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 24 april 2014. 


